
Tarptautinės konferencijos 
 

„MUZIKINIO UGDYMO REALIJOS: LIETUVOS IR ŠVEDIJOS PATIRTIS“ 
 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Tarptautinės konferencijos „Muzikinio ugdymo realijos: Lietuvos ir Švedijos patirtis“ (toliau – 
Konferencija) nuostatai apibrėžia Konferencijos tikslą, nustato dalyvavimo ir organizavimo tvarką. 
2.  Konferencijos organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno  muzikos mokyklų  muzikos mokytojų metodinis 
būrelis, Valstybinė Švedijos Jaunųjų muzikų asociacija, Stokholmo muzikos gimnazija.  
Konferencijos partneriai: VDU Muzikos akademija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. 
3. Konferencijos tikslai: 
3.1. Aptarti Lietuvos ir Švedijos muzikos mokymo formų, metodų įvairovę, orientuotą į mokinio 
kūrybiškumą bei mokinio karjerą. 
3.2. Suteikti galimybę susipažinti su muzikinio ugdymo įstaigomis, dalintis muzikinio ugdymo 
patirtimi. 
3.3. Skatinti pedagogų metodinę veiklą. 
 
II. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 
 
4. Konferencija skirta muzikos ir meno mokyklų pedagogams ir vadovams, konservatorijų ir 
aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, visiems, besidomintiems muzikiniu švietimu. 
 
5. Konferencijos darbo formos: 

• Pranešimai plenariniame posėdyje; 
• Meistriškumo kursai; 
• Lankymasis muzikos ugdymo įstaigose. 

   
6. Konferencijos laikas ir vieta:  
Konferencija vyks 2016 m. balandžio 15 d. 10 val. (dalyvių registracija – 9.30 val.) Kauno 
pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44);  
Meistriškumo kursai – Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje (J.Gruodžio g. 25). 
 
7. Reikalavimai pranešėjams: 
7.1. Pranešimai kartu su Pirminės registracijos anketomis priimami iki 2016 kovo 9 d. 
7.2. Ketinantys dalyvauti Konferencijoje pranešėjai užpildo pirminės registracijos anketą (žr. 
žemiau) ir kartu su pranešimu išsiunčia Konferencijos organizatoriams el. paštu adresais: 
egle.valantiniene@gmail.com ir editamatu@gmai.com . 
7.3. Pranešimo trukmė – iki 10 min.; pranešimas ruošiamas Microsoft Windows operacinės 
sistemos Microsoft Word tekstų rengimo sistema; „Times New Roman“ 12 pt šriftu (pavadinimas 
14 pt paryškintu šriftu didžiosiomis raidėmis, autorius – 14 pt paryškintu šriftu). 
7.4.  Konferencijos organizacinis komitetas, susipažinęs su pranešimu, pasilieka teisę jo netraukti į 
Konferencijos programą, jei jis neatitinka numatytos temos ar bendro konferencijos lygio. 
 
8. Konferencijos Programa pranešėjams bus išsiųsta internetu.  
9. Konferencijoje skaitomus pranešimus planuojama talpinti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 
internetiniame puslapyje. 
 
 



ANKETA 
Tarptautinė konferencija 

 
„MUZIKINIO UGDYMO REALIJOS: LIETUVOS IR ŠVEDIJOS PATIRTIS“ 

 
VARDAS 
PAVARDĖ 
 
MOKYKLA / ĮSTAIGA, KURIOJE DIRBATE 
DĖSTOMAS DALYKAS 
 
PEDAGOGINIS VARDAS, 
MOKSLINIS LAIPSNIS AR 
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA 
 
Kontaktams: 
Asmeninis telefonas 
Darbovietės telefonas 
E-pašto adresas 
 
PRANEŠIMO PAVADINIMAS  
(Pranešimą prisegti) 
 
PRANEŠIMUI REIKALINGA DEMONSTRACINĖ, PROGRAMINĖ IR KT. ĮRANGA 
(įrašykite) 
 
Užpildytą anketą prašytume išsiųsti iki 2016 m. kovo 9 d. el. paštu adresais: 
egle.valantiniene@gmail.com ir editamatu@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


